POROČILO S ŠOLE ZA MLADE V OSILNICI
16-19 september 2010

Mladinska sekcija Društva za KVČB je od 16.-19.09.2010 organizirala drugo šolo za mlade in sicer v
prečudovitem kraju Osilnica pri Kolpi. Šole se je udeležilo 6 udeležencev in eden organizator.
Udeleženci smo se med seboj zelo hitro ujeli, kar je tudi posledica tega, da je bila med nami samo ena
oseba, ki se lanske šole ni udeležila.

Prvi dan, 16.09.2010
Po prihodu na lokacijo letošnje šole za mlade, smo se najprej namestili v hotelske sobe. Nato smo
imeli uvodni spoznavni del, na katerem smo se seznanili s programom šole za mlade, pregledali
športne aktivnosti, ki so nam bile na voljo ter se vsak izmed nas predstavil oz. povedal nekaj o sebi.
Kasneje smo si skupaj ogledali okolico hotela z vsemi možnimi športnimi aktivnostmi, večerjali ter se
družili in igrali družabne igre.

Drugi dan, 17.09.2010
Po zajtrku smo imeli strokovno delavnico s klinično psihologinjo Tanjo Vohl na tematiko Tehnike
sproščanja. Pogovarjali smo se o vsakdanjem stresu ter kako se spopasti z njim. Izvedli smo tudi dve
vaji, kjer smo s pomočjo zgoščenke poslušali navodila ter se na ta način sproščali.

Popoldan je sledil razburljiv rafting po narasli reki Kolpi. Zaradi dežja, ki ga tisti vikend ni manjkalo,
smo pot s čolnom preveslali v polovici krajšem času, kot je to praksa v lepem vremenu. A vendar smo
nadvse uživali v številnih zavojih, brzicah in valovih, ki so nas poškropili. Tudi na zdravje smo pomislili
in si po raftingu privoščili čaj, ki mu seveda ni smel manjkati med. Kasneje je sledil še popoldanski
počitek, večerja in večerno druženje ob najbolj priljubljeni igri tisti vikend, ENKA.

Tretji dan, 18.09.2010
Zaradi izredno močnega deževja po Sloveniji tisti vikend, nam je ta dan odpadlo strokovno
predavanje asist. mag. Darje Urlep-Žužej, dr. med. Sprva rahlo razočarani smo kaj hitro spremenili
načrt in izbrali eno izmed športnih aktivnosti, ki jih je ponujal hotel Kovač. Tako smo se odločili, da
dopoldan izberemo Zorbing, popoldan pa se podamo na Paintball. Zorbing je oblika spusta v
velikanski gumijasti krogli po klancu navzdol. Pri spustu smo s povišanim adrenalinom neizmerno
uživali.

Popoldan smo se podali na Paintball, ki je oblika streljanja s puškami na barvne naboje. Pomerili smo
se udeleženci mladinskega tabora proti eni skupini, ki je prav tako takrat bivala v omenjenem hotelu.
Seveda je nepotrebno omeniti, da smo bili boljši, tudi zaradi tega, ker smo v naši skupini imeli
udeleženke. Tudi ta dan brez večernega druženja ni šlo.

Četrti, zadnji  dan, 19.09.2010
Tudi ta dan so nam odpadla načrtovana predavanja, tako da smo izvedli zaključno evalvacijo, v kateri
je vsak napisal vtise o letošnji šoli za mlade. Sledil je počitek, ki smo ga izkoristili z ogledom risanega
filma Tom&Jerry in se na ta način »vrnili« v brezskrbna otroška leta. Po kosilu smo se polni novih
vtisov, adrenalina in s kančkom žalosti, da je vse skupaj tako hitro minilo, vračali domov ter si želeli
čim več tovrstnih šol za mlade.
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